Wybór i kompetencje samorządu uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 stanu klas. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy
wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.
3. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
4. Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
a) w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję
wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące;
b) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-III w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym, w głosowaniu mogą brać udział również nauczyciele;
c) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU;
d) wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:


do dnia 14 stycznia każda klasa dokona wyboru jednego kandydata

do Zarządu SU,


do dnia 16 stycznia Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi

SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką,
kandydatury opiniuje wychowawca klasy;
e) od dnia 1 do 13 lutego trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która
nie może zakłócać pracy Szkoły;
f) wybory Zarządu SU powinny odbyć się w dniu 18 lutego;
g) członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
h) nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować,
wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.
5. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
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6. Kompetencje poszczególnych organów Samorządu Uczniowskiego:
a) Samorządu Klasowego:


reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,



organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),



wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,



organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

b) Rada Samorządu Uczniowskiego:


uchwala Regulamin SU,



podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,



podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,



ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,



opiniuje wybór opiekuna SU.

c) Zarządu (Prezydium) Samorządu Uczniowskiego:


kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,



wykonuje uchwały Rady SU,



dokonuje wyboru opiekuna SU po zaopiniowaniu kandydatury w Radzie
SU,



czuwa nad terminową realizacją planu pracy,



pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,



rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,



występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej,
Rodziców w ramach swoich kompetencji.

7. Pozostałe kwestie dotyczące Samorządu Uczniowskiego reguluje Regulamin Samorządu
Uczniowskiego XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. S. Żeromskiego w Warszawie.
01-09-2013 r.
Dyrektor Szkoły
(-) Anna Szczepańska-Filipp

2

